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2 Anaitasun jatorrean esku emotean 
bihotza senti behar da bakean. 

 
(Gurejauna gorde ondoren, isilunetxo bat egin daiteke, eta 
oharrak eginez —balegoz— otoitza esanez amaitu). 
 

OTOITZA 
 

Geure burua garbitzearren, edo 
gure ondasunak-eta ez galtzearren, 
edo zinetan edo guzurretan ekingo geuskio, 
edo ta beste inor galduko geuke lehenago. 
 
Eta zuk, Jesus, zure jarraitzaileok 
geure buruaz zintzoak gura gaituzu, 
egi-zaleak eta senidearen zerbitzariak 
Jainkoaren nahia beteten ahalegintzen diranak. 
 
Emoiguzu, ba, Jesus, adorea 
gure bizikerea geure ardurapean hartzeko 
eta Jainko-jakituria haren arabera jarduteko 
Jainkoaren erregetzearen eraikuntzarako. 
 

—AMEN. 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 

† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
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—Elizearen alde: Jainkoak harengan isurten dau-
zan errukiaren eta maitasunaren testigu eta 
isurle agertu daiten, pobreenei harrerea egi-
nez eta hareik mahaian jarriazoz, egin daigun 
otoitz. 

—Agintedun, ahaltsu eta dirudun eta ondasun-
dunen alde: behartsuei zabalik egon daitezan 
eta euren aldeko agertu, egin daigun otoitz. 

—Eurena babestearren, guzurretan edo senidea 
hilten ere diharduenen alde: bilatu daien bi-
hozbarritzea eta dastatu daien besteekaz ba-
kean bizi izatearen poza, egin daigun otoitz. 

— …/.., egin daigun otoitz. 
—Jainkoaren Jakituriagaz topo egin geikenon 

alde: Jesusen gurariei zabalik, alkar aintzat 
hartu daigun, eta alkarrenganako errespetua 
erein daigun gure hartu-emonetan, egin dai-
gun otoitz. 

 

† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan in-
dar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
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Damu-otoitza 
Geureari baino begiratzen ez jakiteak, sa-
rritan pekatua bera ere estaldu egiten 
deusku, legezale bihurtzen gaitu eta bes-
teak epaitu eta gaitzetsiazo. Hartu daigun 
babes Jesus Jaunaren errukian: 
—Jesus Jauna, Legea ezabatzera ez, ha 

bere betera eroatera baino garoazu-
zana, erruki, Jauna. 

—Jesus Jauna, gizonezkoa eta andrazkoa 
duintasun maila bardinean hartzen do-
zuzana, Kristo, erruki. 

—Jesus Jauna, senidea eta ingurua erres-
petatuazoten deuskuzuna, erruki, Jauna. 

 
 
Aintzarako 
 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama 
dogun Jainkoa: 
 

Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 
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zure aurka, itzi oparia han bertan, altara au-
rrean, eta zoaz lehenengo senideagaz bakeak 
egitera; etorri orduan eta eskeini zeure oparia. 
Konpondu zaitez lehenbailehen zeure arerioa-
gaz, haregaz auzitegira zoazan bitartean, areri-
oak epailearen esku jarri ez zagizan, eta epai-
leak ertzainaren esku, eta giltzapean sartu ez 
zagiezan. Benetan dinotsut: Ez dozu handik ur-
tengo, azken txanpona ordaindu arte».] 
Entzun dozue antzinakoei agindua: "Ez egin 
adulteriorik". Nik, ostera, hau dinotsuet: Ema-
kume bati gurari biziaz begiratzen deutsanak 
egin dau dagoaneko adulterioa bere bihotzean. 
[Eskumako begia galbide bajatzu, atara eta bota 
zeugandik urrun: hobe dozu gorputz-atal bat 
galdu, oso-osorik infernura jaurtia izan baino. 
Eskumako eskua galbide bajatzu, moztu eta 
bota zeugandik urrun: hobe dozu gorputz atal 
bat galdu, oso-osorik infernura joan baino. 
Aginduta dago hau ere: "Emaztea izten dauanak 
emon deiola dibortzio-agiria". Nik, ostera, hau 
dinotsuet: Bere emaztea izten dauanak —legez 
kontra alkartuak ez badira behintzat—, adulteri-
ora bultzatzen dau emaztea; eta itzitako ema-
kumeagaz ezkontzen danak adulterioa egiten 
dau.] 
Entzun dozue antzinakoei agindu jakena: "Ez 
egin guzurrezko zinik", eta "bete Jaunari egin-
dako zinak". Nik, ostera, hau dinotsuet: Ez egin 
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Morroi honi egiozu esker bizitzeko, 
zure berbak gordeteko. 
Edegi egizuz nire begiak, 
ikusi dagidazan zure legearen mirariak. R/. 
 
Jauna, Zuk ezarrien bidea irakatsi egidazu, 
jarraituko natxako zeharo. 
Argitu nagizu zure legea bete dagidan, 
bihotz-bihotzez gorde dagidan. R/. 
 
 

HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo Irakurgaiari Oharra 
 

Gauzak ondo ez joakuzanean badakigu Jainkoa iraintzen, edo 
errua berari leporatzen. Baina, badakigu ondo aukeratzen 
eta eskerrak emoten? Ez ete dogu horretarako Jainko Jakitu-
ria behar? Entzun! 
 
Siraken liburutik   (Si 15, 16-21) 
 
Nahi badozu, gordeko dozuz aginduak, 
eta zintzo beteko Jaunaren nahia. 
Harek sua eta ura jarri deutsuz aurrean; 
Nora nahi, hara eroan daikezu eskua. 
Bizia eta heriotzea dagoz gizakiaren aurrean jarriak; 
zer dauan aukeratzen, haxe emongo jako. 
Handia da, bai, Jaunaren jakituria, 
handia da haren ahalmena eta dana ikusten dau. 
Begirunea deutsoenakan ditu jarriak begiak, 
gizakiak egindako guztia ezagutzen dau. 
Ez deutso inori fedebakoa izateko agindu, 
ezta inori pekatu egiteko baimenik emon ere. 

Jaunak esana 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

† Ondo etorri, senideok, urtean zeharreko 6. 
(seigarren) domeka honetako liturgia ospatzera: 
geure bizikereaz topo egiten lagunduko deusku; 
gure jarrera batzuk kritikatu eta gaitzetsiko; 
baina, batez ere, Jesusen jarraitzaile zintzoa-
goak izatera bultzatuko gaitu. Horretarako, 
goiko jakituria behar dogula entzungo dogu. Eta 
ebanjelioak Goiko Jakituria hori eguneroko bizi-
tzan gauzatzera eroango gaitu. Zabaldu deiogun 
barrua Jainkoaren hitzari, bera izan daiten eta 
ez ohikeria, gidatuko gaituana. 
 
 

Sarrera-abestia 
 

Aita baten semeok, 
sinismen bakar bat dogunok, 
anai artean batu garanok, 
kantuz gatoz, 
kantuz zugana, Jauna. 

Seme gara, bai, baina 
seme izaten ba ete dakigu? 
Anai gara, bai, baina 
anai izaten ba ete dakigu? 
Seme izatera, anai izatera, Jauna, 
heldu nahi dogu. 

 
AGURRA 
† Bere Jakituriaz jantzi  / eta gure ohikerietatik 
atara geinkezan Jainkoa / goretsi daigun. 
 

# —BEDEINKATUA JAUNGOIKOA, JESUKRISTO 
GURE JAUNAREN AITA. 
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PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 

(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 

 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 

 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 

—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 
munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 

* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 
baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 

 
Jaunartzerako abestia 
 
MAITASUNA BAKEAREKIN BATERA 
Eskeintzeko nator esku emotera. 
 

1 Alkarturik gaudenean Jaunaren aurrean 
bardin izan behar dogu kalean. 
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Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
 
 
Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz. Salmu-
gileak lagunduko deusku Jainkoa goraltzearen 
poza hartzen. 
 

(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 
 
 
ERANTZUN-SALMOA 

 

 
 

R/. Dohatsu Jaunaren legean dabilzanak. 
 
Dohatsu zintzo bizi diranak, 
Jaunaren legean dabilzanak. 
Dohatsu Harek iragarria egiten dabenak, 
Ha bihotz-bihotzez bilatzen dabenak. R/. 
 
Zuk emon dozuz arauak 
arretaz gordetekoak. 
Nire bideak izan beitez sendo, 
Zuk ezarriak beteteko. R/. 

—   9   — 

ezelango zinik, [ez zeruagaitik, Jainkoaren tro-
nua da-eta; ez lurragaitik, haren oinaulkia da-
eta; ezta Jerusalemegaitik ere, Errege handia-
ren uria da-eta. Ez egin zinik zeure buruagaitik 
ere, ez daikezu-eta zeure ule bakar bat ere zuri 
edo baltz bihurtu.] 
Zuek esan egizue "bai", bai danean, eta "ez", ez 
danean; gainerakoa gaiztoagandik dator».  

Jaunak esana 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 
Oharra 
Bada konpromiso bat gure beharrizanei erantzutea, 
eta gure inguruko behartsuei laguntzea. Horren 
ezaugarri dogu orain egiten dogun diru-batzea: be-
hartsuaren ondoan gagozela adierazten dogu. Hau 
Jesusengandik beragandik ikasi dogu. 
 
ESKARIAK 
 
† Senideok: gure arteko hartu-emonak gero eta 
zintzoagoak izatea eta alkar errespetu handia-
goz hartzea gura dogulako joten dogu eskarie-
tara, Jesus Jaunaren gurariari jarraituz. (Agertu 
daigun Jainkoagan dogun uste ona): 
 
Erantzuna: Jainko Jauna, zeugan dogu uste ona 
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Bigarren irakurgaiari 
 
Ezin ukatu geike gure kristautasuna inguru baten bizi dogula, 
eta inguruko erara gainera. Baina, bada hori sinismen garbi 
eta zintzoa? Ala bizikereak berak dinosku zeozer behar do-
gula? Entzun Paulori. 
 
San Paulo Apostoluak Korintoarrei egindako lehenengo gu-
tunetik   (1 Ko 2, 6-10) 
 
Senideok: Jakituria irakasten deutsegu guk kristau helduei; 
baina jakituria hori ez da mundu honetakoa, ezta laster gal-
duko diran mundu honetako agintariena ere. Guk Jainkoaren 
jakituria misteriotsua irakasten dogu, Harek ezkutuan eduki-
takoa eta betidanik gure aintzarako erabagia eukana. Mundu 
honetako agintarietako inork ez dau ezagutu jakituria hori, 
izan ere, ezagutu izan balebe, ez eben kurutzeratuko Jain-
koaren aintza beragaz eban Jauna. 
Baina, Liburu Santuak dinoan lez, «inork ikusi eta entzun ez 
dauana, gizakiari inoiz bururatu ez jakona, Jainkoak Bera 
maite dabenentzat prestauta eukana», horixe agertu deusku 
Jainkoak Espirituaren bidez. Espirituak, izan ere, guztia az-
tertzen dau, baita Jainkoaren barru barrua ere. 

Jaunak esana 

 
Ebanjelioa 
 

Pisu handia dabe gugan ohitureak eta legezale-
tasunak geurea zaintzeko. Baina ea zer dakars-
kun Jesusek. Egin deiogun harrerea ebanjelioari 
Aleluia abestuz, zutunik. 
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Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren libu-
rutik   (Mt 5, 17-37) 
 
Aldi haretan, Jesusek esan eutsan jenteari:[«Ez 
uste izan Moisesen Legea edota Profeten esanak 
baztertzera etorri nazanik; ez naz baztertzera 
etorri, euren betera eroatera baino. 
Benetan dinotsuek: Zeru-lurrek iraungo daben 
bitartean, Legearen letra edo zeinurik txikienak 
ere ez dau baliorik galduko, guztia bete arte. 
Beraz, agindurik txikienetako bat hausi eta 
hausten irakasten dauana, txikiena izango da 
zeruetako erreinuan; bete eta beteten irakasten 
dauana, barriz, handia izango da zeruetako 
erreinuan».] 
Jesusek esan eutsen ikasleei: «Jainkoaren nahia 
lege-maisuek eta fariseuek baino hobeto bete-
ten ez badozue, ez zaree sartuko zeruetako 
erreinuan. 
Entzun dozue antzinakoei agindua: "Ez hil inor", 
eta norbait hilten dauana errudun izango da au-
zitegian. Nik, ostera, hau dinotsuet: bere seni-
deagaz hasarratzen dana errudun izango da au-
zitegian; [senideari zoroa esaten deutsana erru-
dun izango da batzar nagusian, eta sinisbakoa 
esaten deutsana infernuko sutarako errudun 
izango da. 
Beraz, zeure oparia altaran eskeintzean, gogo-
ratzen bajatzu zure senideak badauala zerbait 


